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Bakgrund
Mellan 1980 – 2001 bedrevs fornminnesinventering i länet men stora delar omfattades
inte av denna inventering och det finns i dagsläget 757 indexrutor (5 x 5 km) i
Västerbottens län som saknar registreringar i Fornminnesregistret. År 2007 utförde
länsmuseet på uppdrag från länsstyrelserna i de tre nordliga länen en kunskapssammanställning kring kulturmiljövården i länen. Utredningen påvisade stora
kunskapsluckor beträffande kulturmiljöerna i länen. Fornminnesinventering bedrevs
under år 2008 i ett område kring Åmsele, Vindelns kommun. Från 2009 – 2019 har
enbart granskning av Skog & Historia-inventeringen genomförts i länet. Under 2020
genomfördes fornminnesinventering i områden med Avverkningsmogen skog och i
Markberedda områden med fornlämningspotential i Nordmalings och Vindelns
kommuner.

Förutsättningar
Årets fornminnesinventering har omfattat riktade insatser i områden med
Avverkningsmogen skog och Markberedda områden med fornlämningspotential. I
kunskapshöjande syfte har även Dokumentation av tre platser med kiselgurindustri
genomförts.
Huvudparten av områdena som ej berördes av systematisk fornminnesinventering
1980–2001 ligger i skogslandet, där det bedrivs ett högintensivt skogsbruk som vi vet
orsakar stora skador på de kända fornlämningarna. Därför har fornminnesinventering
genomförts i områden med avverkningsmogen skog som ej tidigare har inventerats.
Då även okända fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen har även
markberedda områden med fornlämningspotential inventerats. Det innebar att söka ut
områden som erfarenhetsmässigt är ”bra” boplatslägen, och som ej har
fornminnesinventerats. Markberedda hyggen i anslutning till områden med
avverkningsmogen skog har utvalts, så att inventeringsinsatserna kan samordnas. Ett
önskemål från Länsstyrelsen var att inventeringen hade fokus på områden med sand,
silt och isälvssediment.
I trakterna kring Ekträsk i Vindelns kommun har en relativt okänd industri bedrivits.
Det är anläggningar som byggts upp för brytning och vidareförädling av diatomitlera /
kiselgur. Dessa industrier byggdes upp under 1940-talet och verksamheten bedrevs till
1970-talet. Under 2021 genomfördes en dokumentation av dessa anläggningar i
samarbete med Skellefteå museum.

Inventering i avverkningsmogen skog
Förberedelsearbete
Skogsstyrelsen tillhandahåller olika typer av öppna data i olika format. Genom att
använda Skogliga grunddata Hgv som avser trädens höjd och genom att klassificera
pixlarnas värden och jämföra med avverkningsanmälningar erhålls en bild över
områden med träd som är högre (och därmed äldre) än annan skog. Ursprunget till
denna data är de skanningar som sannolikt genomfördes 2017. Områden med hög
andel av äldre skog jämfördes med ortofoton som är från 2018, vilket innebär att delar
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kan ha avverkats, vilket var en erfarenhet från fjolårets inventering. Detta år studerades
även satellitbilder i Skogsstyrelsens Skogens pärlor som har mera aktuell data över
områden som avverkats.
Utifrån detta material utvaldes sex indexrutor Vindelns kommun, som inte omfattats
av yttäckande fornminnesinventering efter 1975. På tre av kartbladen har ett väldigt
långt område med fångstgropar registrerats under senaste åren. I de utvalda områdena
studerades terrängskuggning/höjdmodell, markslag, ortnamn och forntida strandlinjer.
Fynd och indikationer samlades i en shapefil som användes vid fältarbetet.
Fältarbete
Hög arbetsbelastning medförde att fältarbetet inte kunde påbörjas förrän i september
och genomfördes under två veckor med åtta arkeologer. Då materialet vi använt vid
planeringen var några år gammalt hade vissa områden redan avverkats. Fältarbetet har
genomförts av Berit Andersson, Tone Hellsten, Erik Sandén, Daniel Sjödahl samt
Ronny Smeds, Västerbottens museum och Anette Färjare, Eldrun kulturmiljö, Karin
Beckman-Thor, Kraka kulturmiljö samt Therese Sigmundsdotter, Skogsstyrelsen.
Kommun och Indexrutor
Inventering har genomförts i följande områden:
•

Vindelns kn & Degerfors sn – indexruta 71H 4c SV, SO, NV & NO samt 71H
7d NO & SO

(Se karta 1 i kartbilagan).
Vid fältarbetet har vi prioriterat att, i möjligaste mån, göra klart enskilda indexrutor.
Sammanlagt har 197 lämningar inventerats vilka införts i KMR. Två tidigare kända
fångstgropssystem (L1939:6509 / RAÄ nr Burträsk 2 och L1939:5966 / RAÄ nr
Burträsk 3) granskades vid årets inventering.
Av de utvalda indexrutorna var fyra belägna norr om Hällnäs samhälle omfattande
Hjuksheden samt sjöarna Lill- och Stor-Sandsjön, Mjösjön och Malsjön. Två
indexrutor är belägna vid Åsträsk samhälle och genomflyts av Sikån samt Risån.
71H 4c SV
Här prioriterades det sandiga området vid Hjuksheden samt åsryggarna i naturreservatet. Två
områden med avverkningsmogen skog norr om Nedre Hjukskälen inventerades utan resultat.
Ett område med isälvssediment vid Nedre Hjukstjältjärnen, där det i dag är ett grustag,
inventerades utan resultat. På kartbladet registrerades främst tjärdalar och kolbottnar. Enligt
uppgift från ortsbo hade Hamptjärnen använts för linrötning och där hade funnits bryggor ut i
tjärnen. Inga lämningar påträffades och det finns inga synliga konstruktioner på flygfoto från
1960. Platsen registrerades som ”Uppgift om”. (Se karta 2 i kartbilagan).

Lämningstyp
Brott-täkt
Kemisk industri

Fornlämning

Bevakas

2

Övrig kulturhistorisk lämning
1
7

Kolningsanläggning
Textilindustri
Summa

7
1(Uppgift om)
16

Tabell 1. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c SV

Bild. 1. Sandiga åsryggar i naturreservatet. Foto B. Andersson

71H 4c SO
Inom kartbladet är sjöarna Lill- och Storsandsjön samt Mjösjön med moränhöjder
mellan sjöarna. Här inventerades två områden med avverkningsmogen skog med fynd
av fyra kolbottnar och en kolarkoja samt en tjärdal. Vid Storkvarnbäcken fanns rester
av en kvarn och här fanns även en grävd kanal för flottning. En torplämning som är
rester av Gamla Sandtorp registrerades. Enstaka boplatser samt fyndplatser för avslag
påträffades vid de sandiga stränderna. Lämningar från det äldre bruket av skog i form
av kolbottnar, tjärdalar och dammvallar fanns spritt över kartbladet. (se karta 3 i
kartbilagan). En intressant iakttagelse är att områden kring Lill- och Stor-Sandsjön inte
finns med i det område som består av sand enligt jordartskartan, trots namnen och att
det är väldigt sandiga stränder.

Lämningstyp
Boplats
Dammvall
Fyndplats
Husgrund historisk tid

Fornlämning
2

Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning
3
3
5

3

Härd
Kanal
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Kvarn
Lägenhetsbebyggelse
Summa

1
1
10
23
1
1
3

47

Tabell 2. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c SO

Bild 2. Rester av den igenväxande kanalen. Foto A. Färjare

71H 4c NV
Stora delar av detta kartblad består av myrar och mindre sjöar med tillflöde av ett
flertal åar och bäckar. Inventeringen genomfördes främst i områdets västra delar där
tre områden med avverkningsmogen skog avsöktes och resulterade i åtta kolbottnar.
Sammanlagt påträffades 26 kolbottnar med tre tillhörande kolarkojor (Se karta 4 i
kartbilagan).
Lämningstyp
Brott-täkt
Husgrund historisk tid
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning

Bevakas

Tabell 3. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c NV
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Övrig kulturhistorisk lämning
1
3
26
30

Bild 3. Rester av en kolarkoja. Foto D. Sjödahl

71H 4c NO
Kartbladet består av minde moränhöjder samt ett flertal sjöar och myrar. Här
inventerades två områden med äldre skog vilket resulterade i 10 kolbottnar samt en
tjärdal. För övrigt registrerades bebyggelselämningar, en kvarnlämning samt
dammvallar (se karta 5 i kartbilagan). Vid kvarnen fanns skyltar om den forna
verksamheten och en Geocache placerades ut på platsen.
Lämningstyp
Dammvall
Husgrund historisk tid
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Kvarn
Summa

Fornlämning

Bevakas

Tabell 4. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c NO

5

Övrig kulturhistorisk lämning
3
2
3
15
1
24

Bild 4. Dammvall i Nedre Vargstugutjärn. Foto R. Smeds

71H 7d SO
Genom kartbladet rinner Sikån. Bebyggelse finns i form av stationssamhället Åsträsk
samt byn Åsen vid sjön Åsträsk. Vid Åsträsk samhälle finns utdikad myr, numera
igenväxande slåttermark. Här inventerades två områden med äldre skog, många av de
utsökta områdena var numera avverkade. I äldre skog registrerades fyra kolbottnar,
fyra husgrunder, ett röjningsröse samt en färdväg. En av husgrunderna var från en
banvaktarstuga som hette Salberg när den var i bruk. Övriga lämningar som
registrerades var främst från äldre nyttjande av skogen. (Se karta 6 i kartbilagan).
Lämningstyp
Dammvall
Husgrund historisk tid
Färdväg
Kemisk industri
Kolningsanläggning
Röjningsröse
Summa

Fornlämning

Bevakas

Tabell 5. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 7d SO
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Övrig kulturhistorisk lämning
1
5
2
1
6
1
16

Bild 5. Husgrund från banvaktarstugan Salberg. Foto R. Smeds

71H 7d NO
Genom kartbladet rinner Risån och i anslutning till åns nuvarande och äldre sträckning
finns ett område med isälvssediment där ett flertal möjliga fångstgropar hade
identifierats i terrängskugga. Detta område prioriterades vid inventeringen. Ett område
med äldre skog inventerades där den övergivna bebyggelsen Lidfors registrerades. Här
fanns två äldre registreringar av två fångstgropssystem, RAÄ nr Burträsk 2:1 & 3:1.
Dessa återbesöktes och var delvis bortgrävda i sandtag. De kvarvarande fångstgroparna registrerades om enskilda gropar samt som ett fångstgropssystem
(L1939:6509). Av de nyfunna fångstgroparna registrerades huvudparten som enskilda
fångstgropar samt ett fångstgropsystem. Två fångstgropar belägna strax Ö om
kartbladet registrerades även. (Se karta 7 i kartbilagan).
Lämningstyp
Fångstgrop
Fångstgropssystem
Husgrund historisk tid
Härd
Kemisk industri
Naturbildning med
bruk/tradition
Summa

Fornlämning
20
1

Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning

1
3

1
2
1
22

1

Tabell 6. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 7d NO

7

6

Bild 6. Tydlig fångstgrop på sandig åsrygg nära Risån. Foto R. Smeds.

Inventering på markberedda områden med fornlämningspotential
Förberedelsearbete
Inför fältarbetet studerades litteratur, jordartskartor, höjdmodell (LiDAR) och
förhistoriska strandlinjer vilka jämfördes med aktuella ortofoton. Där markberedda
hyggen i ”bra” boplatslägen kunde identifieras gjordes en markering som innehöll
uppgifter om när platsen utgjort strand eller ö i ett forntida landskap.
Fältarbete
Platser belägna i anslutning till avverkningsmogen skog prioriterades, vilket innebar att
de båda inventeringstyperna kunde genomföras samtidigt. Då de tillgängliga
ortofotona var från 2018 påträffades i vissa fall nyligen markberedda hyggen i
intressanta lägen vid fältarbetet.
De inventerade ytorna där inga fynd framkom redovisas i karta 8 & 9 (se kartbilaga).
Kommun och Indexrutor
Inventering har genomförts i följande områden:
•

Vindelns kn & Degerfors sn – indexruta 71H 4c SV, SO, NV & NO samt 71H
7d NO & SO
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71H 4c SV
På Hjuksheden var ett område som nyligen avverkats men ej markberett. Området
hade ett bra läge i anslutning till Hjuksån och körspår där vegetation saknades. Trots
detta påträffades inga förhistoriska boplatser. Ett hygge vid Nedre Hjukskälen hade
valts ut i förarbetet, men hygget hade börjat växa igen med björksly och inga
lämningar påträffades. Ytterligare ett fyndtomt hygge väster om Hamptjärnen
inventerades utan resultat.

Bild 7. Tone Hellsten inventerar nyss avverkat hygge. Foto B. Andersson

71H 4c SO
Vid Lill-Sandsjön inventerades tre markberedda hyggen och här registrerades totalt
fyra förhistoriska boplatser samt en fyndplats för slipad skiffer. I anslutning till StorSandsjön utlopp registrerades en boplats samt ett område med röjningsrösen på ett
hygge. Platsen med röjningsrösen finns med på karta från 1815 under namnet
Sandviken och har bedömts som fornlämning. På Mjösjöns NV sida inventerades ett
hygge där en kolningsanläggning registrerades, (se karta 10).
Lämningstyp
Boplats
Fyndplats
Kolningsanläggning
Röjningsrösen
Summa

Fornlämning Bevakas
5

Övrig kulturhistorisk lämning
1
1

4
9

2

Tabell 7. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c SO
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Bild 8. Kvartsavslag från boplatsen L2022:351. Foto A. Färjare

71H 4c NV
I västra delen av kartbladet inventerades tre markberedda hyggen varav två var
fyndtomma. På ett hygge registrerades två kolningsanläggningar (se karta 11).
Lämningstyp
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning
2
2

Tabell 8. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c NV

Bild 9. Kolbotten på hygge markerad med stubbar. Foto D. Sjödahl.
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71H 4c NO
I norra delen av kartbladet inventerades två markberedda hyggen och på det ena
registrerades en tjärdal, det andra var fyndtomt (se karta 12).
Lämningstyp
Kemisk industri
Summa

Fornlämning Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning
1
1

Tabell 9. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 4c NO

71H 7d SO
Här inventerades två hyggen i norra delen av området med fynd av två kolbottnar samt
en färdväg. Färdvägen var markerad med kulturstubbar. Ett nyss avverkat område SV
om Sikån inventerades utan resultat (se karta 13).
Lämningstyp
Färdväg
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning
1
2
3

Tabell 10. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 7d SO

Bild 10. Äldre väg markerad med kulturstubbar. Foto B. Andersson

71H 7d NO
I kartbladets södra del inventerades ett avverkat och markberett hygge där två
kolbottnar samt en kolarkoja registrerades. Alla lämningar hade märkts ut med
kulturstubbar (se karta 14).
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Lämningstyp
Husgrund historisk tid
Kolningsanläggning
Summa

Fornlämning Bevakas

Övrig kulturhistorisk lämning
1
2
3

Tabell 11. Registrerade lämningar inom indexruta 71H 7d NO

Bild 11. Rest av kolarkoja markerad med kulturstubbar. Foto R.Smeds

Utvärdering
Avverkningsmogen skog
Vid förberedelsearbetet utvaldes områden som hade relativt hög andel avverkningsmogen skog. Då uppgifterna om trädhöjd baseras på insamling av data som sannolikt
gjordes 2017 jämfördes kartmaterialet även med ortofoton från 2018, där det framgick
att vissa områden hade avverkats och ibland även markberetts. Även avverkningsanmälningarna jämfördes med de olika kartunderlagen. Detta år studerades även
satellitbilder i Skogsstyrelsens Skogens pärlor som har mera aktuella data över vilka
områden som avverkats fram till 2020. Trots detta var vissa områden redan avverkade
vid inventeringstillfället. Det visade sig även att vissa områden som uppfattats som
äldre, avverkningsmogen skog, i själva verket endast bestod av högvuxen yngre skog.
Det är ett problem med att använda denna typ av data som uppmärksammats vid årets
inventering.
De senaste ortofoton som finns tillgängliga över området är från 2018 och på vissa
platser verkar några kolbottnar ha avverkats separat, troligen i samband med gallring.
Det fokus på områden med jordarterna sand, silt och isälvsseiment var delvis svåra att
uppfylla. Dessa jordarter fanns endast på indexrutan 71H 4c SV i någon större
omfattning och här fokuserades inventeringen på Hjuksheden. Mindre områden med
isälvssediment består ofta av grustag i dag. På indexruta 71H 7d NO finns områden
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med isälvssediment i anslutning till Risån vilka prioriterades. Delar av isälvssedimenten
var bortgrävda i grustag, men några fångstgropar fanns kvar. Ett flertal fångstgropar
registrerades på de mindre myrholmar av isälvssediment som varit svåra att utnyttja
som grustag. Många områden med silt är idag uppodlade av förklarliga skäl.
Alla boplatser registrerades i anslutning till Lill- och Stor-Sandsjöarna som trots
namnen och sandiga stränder INTE finns med i det område som består av sand enligt
jordartskartan.
Markberedda områden med fornlämningspotential.
På de sex kartbladen besöktes totalt 16 hyggen, av dessa var sju hyggen fyndtomma.
Förhistoriska boplatser samt en fyndplats för avslag påträffades endast på kartbladet
71H 4c SO i anslutning till sjöarna Lill- och Stor-Sandsjön där de bästa
förutsättningarna finns för en förhistorisk bosättning. Det påträffade kvartsmaterialet
var av väldigt bra kvalitet, vissa var närmast bergkristall. Många av boplatserna ligger
25 – 150 meter från dagens strand på mindre höjder och kan vara från äldre stenålder.
Fynden på resterande hyggen är kolbottnar (7st), kolarkoja, tjärdal, färdväg samt
odlingsrösen (4 st).
Många av de registrerade kolbottnarna och tjärdalarna var markerade med
kulturstubbar, vilket är en förutsättning för att undvika skador vid framtida
avverkning och markberedning.
Även vid denna inventering hade vissa hyggen som utvalts från ortofoto från 2018
börjat växa igen med gräs och lövsly. Andra hyggen påträffades i samband med
fältarbetet varav vissa ej hade markberetts ännu. Inventering genomfördes ändå då
körspår och drivningsvägar ofta skapar skador i markskiktet.
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Dokumentation av lämningar från Kiselgurindustrin
Vid årets fornminnesinventering genomfördes en specialinventering av byggnader och
anläggningar från den kiselgurindustri som bedrivits i länet. Kiselgur har brutits och
förädlats på tre platser i Västerbotten. Det utvecklades på dessa platser industrier med
anläggningar för brytnings- och tillverkningsprocesserna. Detta är en för länet ganska
speciell industri och den har i Sverige bara förekommit på ytterligare några platser.
Kiselgur, eller diatomit, är avlagringar av skal från kiselalger. Det finns relativt stora
förekomster av avlagringar i Västerbotten. Förekomsterna återfinns i gyttjeform t.ex. i
sjösediment eller under torvlagret i myrar. Det är i trakterna av Ekträsk och Degernäs i
Vindelns kommun som kiselgurtillverkningen i länet har skett. I Ekträsk byggdes en
kiselgurindustri upp under åren 1939-40 genom bildandet av företaget Axonit AB. Det
var uppfinnaren Axel Olsson och Nils Tigerschöld som startade företaget. Initialerna
på dessa personer bildar ordet Axonit. Kiselgur hade ett flertal användningsområden t.
ex. filtrering av vätskor, fillerkomponent i färg, tillverkning av dynamit, gjutpulver,
slipmedel, insektsdödande medel mm.
Inventeringen genomfördes som ett samarbete mellan Västerbottens museum och
Skellefteå museum eftersom den senare organisationen har ansvar för länets
teknikhistoria. Den första lokalen som besöktes var Ekträsk. Här fanns
huvudbyggnaden kvar samt ett ihoprasat magasin. Ett annat magasin var fortfarande i
bruk som förrådsbyggnad. I det ihoprasade magasinet finns fortfarande säckar med
kiselgur staplade och i glipor i väggen fanns kiselgur från trasiga förpackningar i form
av pulver. Bland det utspridda resterna av magasinet fanns även sängar av metall.
Enligt informant bedrevs bränningen kontinuerligt under sommarsäsongen och
arbetarna jobbade i skift, så man sov troligen över på platsen. Diatomiten grävdes upp
för hand från Kvarntjärnen och torkades på hässjor, därefter brändes diatomiten i en
schaktugn. Bränningen startades med hjälp av en vedbrasa och därefter brann
diatomiten tack vare föroreningar av organisk substans.

Bild 12. Kvarstående huvudbyggnad där kiselguren brändes i en ugn. Foto Berit Andersson.
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Bild 13. Äldre foto från Skellefteå museum där ytterligare konstruktioner syns, vilka saknas i dag.

Bild 14. Det ihoprasade magasinet med säckar fyllda med kiselgur synliga under taket. Foto Berit Andersson
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Förekomsten i Kvarntjärnen i Ekträsk tog slut 1946 och 1947 inleddes brytning vid
Gåstjärn ca 6 km söder om Ekträsk. Här bedrevs verksamheten på liknande sätt med
avsänkning av vattnet och grävning för hand. I Gåstjärn användes industrilok för att
köra in torv till en torkanläggning. En decauvillebana torde sannolikt ha byggts upp
redan vid starten 1947. Den torkade diatomiten fraktades därefter till Ekträsk för
bränning och export via järnväg.
Åker styckebruk köpte företaget 1956 och 1964 byggde företaget en ny fabrik vid
Gåstjärn då man övergick till bränning i en oljeeldad rullugn. Ugnen förbrukade 720
liter tjockolja per 8 timmars skift. Produktionen per skift var ca 1 ton och man
producerade drygt 400 ton per år. Brytningen skedde då med en grävskopa från en
pråm och diatomiten lastades därifrån i vagnar och transporterades på en
decauvillejärnväg till ett mellanlager. Därifrån drogs materialet upp till ugnen med
hjälp av ett släpskrapspel. 1975 blev Bofors ägare av Åkers styckebruk och 1976 lades
produktionen i Gåstjärn ned. Fabriken såldes och nedmonterades, och marken såldes
till Mo och Domsjö AB.
Vid Gåstjärn finns inga stående byggnader kvar men husgrunder var synliga i marken.
Rester av den rullugn som uppförts här fanns kvar och spridda rester från
konstruktionen låg i anslutning till ugnen. På den stora yta som syns på flygfotot från
1960 kunde rester av hässjor ses som upphöjda rader vilka innehöll kiselgur vid
provstick med jordsond. Det fanns även enstaka större högar med kiselgur i närheten
av den brukningsväg som går till området. Inga fotografier från fabriken från 1964 har
återfunnits.
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Bild 16. Industrin vid Gåstjärn på ekonomisk karta 22J 0i 1960 med järnväg, byggnader samt rullugn (svart streck).

Bild 17. Industrin vid Gåstjärn på flygfoto från 1960 med järnväg, byggnader samt rullugn (vitt streck).
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Bild 18. I marken vid Gåstjärn syns upphöjda rader som troligen är rester efter hässjor. Foto Olof Östlund

Bild 19. Olof Östlund vid den del av rullugnen som finns kvar. Foto Berit Andersson

18

Bild 20. Närbild av rullugnen. Foto B. Andersson.

Bild 21. Järndetaljer från rullugnen. Foto B. Andersson

I Degernäs finns två förekomster av kiselgur i Hemträsket respektive i Inreträsket. De
undersöktes 1949 och i början av 1950-talet startades produktionen av Valdemar
Arvidsson som tillsammans med sina bröder drev kommanditbolaget Gurex.
Verksamheten bedrevs i Degernäs på liknande sätt som i Ekträsk genom avsänkning av
vatten, handgrävning, hässjetorkning och bränning i schaktugn. Här framställdes ca
200 ton kiselgur per år. Bolaget upphörde 1960 och Valdemar Arvidsson byggde då en
ny fabrik i egen regi och drev sedan verksamheten under namnet Degernäs
Kiselgurförädling.
Den nya anläggningen innehöll också en schaktugn, vilket innebär självbränning efter
tändning med vedbrasa. Verksamheten förbättrades bl.a. med att använda spillvärme
från bränningen till torkningen. Den största delen av produktionen i Degernäs såldes
till Siporex i Gävle, som använde kiselguren vid tillverkningen av eldfast tegel. 1974
lades verksamheten ned. De båda schaktugnarna i Degernäs fanns kvar 1984.
Vid besöket i Degernäs kunde vi konstatera att många av byggnaderna står kvar. På
marken finns stora mängder av trälådor som troligen använts vid torkning av
diatomitleran på hässjor. Det ligger även en stor mängd föremål av järn och plåt i
anslutning till byggnaderna varav vissa sannolikt kommer från kiselgurtillverkningen. I
huvudbyggnaden finns ugnen kvar samt en hel del säckar med kiselgur. På dörrens
insida finns inplastade fotografier som visar hur det såg ut när anläggningen var i bruk.
I en av byggnaderna står två spadar med ovanligt utseende, vilka troligen utformats
speciellt för uppgrävning av diatomitlera. Vissa av byggnaderna används fortfarande
som förråd.
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Bild 22. Kvarstående byggnader från kiselgur-industrin vid Degernäs. Foto Olof Östlund.

Bild 23. En stor mängd trälådor ligger spritt i den uppväxande skogen. Foto Berit Andersson
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Bild 24. Kvarlämnad vals som troligen har använts vid finfördelning av kiselgur. Foto Berit Andersson

Bild 25. Vagnar som sannolikt använts vid transport av kiselgur. Foto Berit Andersson

Dokumentationen av dessa industrier visar att på två av platserna finns stående
byggnader kvar och lämningar i form av husgrunder och ugnsrester samt strukturer i
marken är fortfarande synliga. Trots att verksamheten lades ner i mitten av 1970-talet
genomfördes en förstudie 1984 av Sveriges Geologiska AB avseende förekomst och
brytbarhet av kiselgur i Västerbotten. Vid beskrivningen till jordartskartan över
Västerbottens län 1943 fanns ett avsnitt om kiselgur med en kartering över
förekomster. Enligt informant planerades det även en kiselgurindustri i Slipstensjön,
där det fanns brytvärda förekomster.
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